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Warszawa, 21 grudnia 2012 r. 
 
 
 

 

Naczelny Sąd Administracyjny 

w Warszawie 
ul. G.P. Boduena 3/5 

00-011 Warszawa 
 
 
 
 

 
Sygn. akt: I    OSK 2407/12 

 
 

 

Skarżący: (…) 
 

Strona przeciwna: Minister Finansów 
 

 
 

Pismo skarżącego 
 

 
 

W imieniu  własnym  podtrzymuję  swoje  dotychczasowe  stanowisko  w  sprawie  zarówno  przed 
 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym jak i w odpowiedzi na skargę kasacyjną. 
 

 
 

Dodatkowo  wskazuję,  iż  zakres  treściowy  wniosku  o  udostępnienie  informacji  publicznej  jest 

porównywalny z  trzema zapytaniami poselskimi złożonymi do Ministra Finansów (w załączeniu 

przedkładam  zarówno  treści  zapytań  oraz  odpowiedzi  udzielone  przez  Ministra  Finansów). W 

zasadzie okazuje się, iż  pytania wskazane przeze mnie  we wniosku o udostępnienie informacji 

publicznej nie w każdym wypadku wymagają przetworzenia i tak po wstępnej analizie odpowiedzi 

na zapytania mogę wskazać jakie to informacje istnieją i są informacji prostymi: 

 
 
 

 

1.  Pytanie z mojego wniosku (powtórzone w zapytaniu): 
 

Czy  Departament   Rozwoju   Rynku   Finansowego   był   (jest)   w   funkcjonalnym,   kadrowym, 

merytorycznym   i   kompetencyjnym   sensie   następcą   prawnym   któregokolwiek   z   wcześniej 

istniejących departamentów/biur Ministerstwa Finansów? 

 
 

Odpowiedź na zapytanie: 
 

Na podstawie zarządzenia nr 9 ministra finansów z dnia 20 maja 2006 r. w sprawie nadania 

regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Żadnej komórce organizacyjnej nie przekazano 
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wprost kompetencji wykonywanych przez zlikwidowany Departament Instytucji Finansowych. 
 

 
 

2.  Pytanie z mojego wniosku (powtórzone w zapytaniu): 
 

Czy,  jeśli  Departament  Rozwoju  Rynku  Finansowego  był  następcą  prawnym  Departamentu 
 

Instytucji Finansowych, to w jakim zakresie i trybie po poprzedniku otrzymał zasoby kadrowe? 
 

 
 

Odpowiedź na zapytanie: 
 

Pracownicy   zlikwidowanego Departamentu Instytucji Finansowych co do zasady   zostali 

przeniesieni do nowo utworzonego Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego z zachowaniem 

dotychczasowych   warunków  pracy  i  płacy.  Podstawą  przeniesienia  do  nowo  utworzonego 

Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego było przyjęcie przez pracownika propozycji dyrektora 

generalnego Ministerstwa Finansów. 

 
 

3.  Pytanie z mojego wniosku (powtórzone w zapytaniu): 
 

Jakie stanowiska z likwidowanego Departamentu Instytucji Finansowych postanowiono przenieść 

do Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego? 

 
 

Odpowiedź na zapytanie: 
 

W  związku  z  zadaniami  nałoŻonymi   na  ministra  finansów  w  strukturze  nowo  powstałego 

Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego   nie odtworzono komórki organizacyjnej o 

analogicznych  kompetencjach do istniejącej w strukturze organizacyjnej    zlikwidowanego 

Departamentu Instytucji Finansowych. 

 
 

4.  Pytanie z mojego wniosku (powtórzone w zapytaniu): 
 

Jakie miały one otrzymać nazwy w tym departamencie? 
 

 
 

Odpowiedź na zapytanie: 
 

Stanowiska osób przenoszonych do nowo utworzonego Departamentu Rozwoju Rynku 

Finansowego zostały ustalone zgodnie z obowiązującym wówczas rozporządzeniem prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia   29  października  1999  r.  w  sprawie  określenia  stanowisk  urzędniczych, 

wymaganych  kwalifikacji zawodowych, stopni słuŻbowych urzędników słuŻby cywilnej, 

mnoŻników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych 

świadczeń przysługujących członkom korpusu słuŻby cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 996). 

 
 

5.  Pytanie z mojego wniosku (powtórzone w zapytaniu): 
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Czy została dochowana dyspozycja zawarta w wyroku Sądu NajwyŻszego  z dnia 22.11.2001 r. 

(sygn. I PKN 680/00) stanowiąca, Że: „Zmiana nazwy stanowiska pracy, przy zachowaniu zakresu 

czynności, nie uzasadnia  wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 

polegających na zmianach organizacyjnych związanych z restrukturyzacją zakładu”? 

 
 

Odpowiedź na zapytaniu: 
 

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami zlikwidowanego Departamentu Instytucji 

Finansowych  z  przyczyn  niedotyczących  pracownika  nastąpiło  w  związku  z  merytorycznymi 

przyczynami  zmian  organizacyjnych, zatem w ocenie Ministerstwa Finansów dochowana została 

zasada rzeczywistej likwidacji stanowiska pracy. 

 
 

6.  Pytanie z mojego wniosku (powtórzone w zapytaniu): 
 

Kto i kiedy podjął decyzję o zamiarze zwolnienia osób, zajmujących te stanowiska, w trybie art. 10 

ustawy  z  dnia  13  marca  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  rozwiązywania  z  pracownikami 

stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.)? 

 
 

Odpowiedź na interpelację: 
 

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Ministerstwie Finansów w dniu 18 sierpnia 2006 r. 

zostało   zawarte   porozumienie   pomiędzy   Ministerstwem   Finansów   reprezentowanym   przez 

dyrektora generalnego Ministerstwa  Finansów a NSZZ „Solidarność” Komisją Międzyzakładową 

nr  2490  w  Ministerstwie  Finansów  reprezentowaną  przez  przewodniczącego  komisji,  zastępcę 

przewodniczącego  komisji,  członka  komisji  i  eksperta  regionu  Mazowsze  oraz  NiezaleŻnym 

Związkiem  Zawodowym Pracowników Ministerstwa Finansów reprezentowanym  przez prezesa 

zarządu,  wiceprezesa  zarządu  i  członka  zarządu.  W  porozumieniu  zostały  określone  zasady 

postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem zwolnienia z pracy w 

związku  ze   zmianami  organizacyjnymi  wprowadzonymi  zarządzeniem  nr  62  prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 28 kwietnia  2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów oraz 

regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Finansów, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 9 

ministra  finansów  z  dnia  20  maja  2006  r.  w  sprawie  nadania  regulaminu  organizacyjnego 

Ministerstwu Finansów, w tym pracowników, którzy nie przyjmą nowych warunków pracy i płacy 

w ramach wypowiedzenia zmieniającego. 

 
 

7.  Pytanie z mojego wniosku (powtórzone w zapytaniu): 
 

Czy  Dyrektor   Generalny  Ministerstwa   Finansów,   w   celu   dokonania   obsady   kadrowej   w 

nowopowołanym  Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego, przeprowadził nabór zgodnie z 
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zasadami określonymi w rozdziale 3 („Nawiązanie stosunku pracy w słuŻbie cywilnej”) ustawy z 

dnia 18 grudnia 1998 o słuŻbie cywilnej (Dz. U. z 1999, Nr 49, poz. 483 z późn. zm.)? 

 
 

Odpowiedź na zapytanie: 
 

Regulacje zawarte w rozdziale 3 „Nawiązanie stosunku pracy w słuŻbie cywilnej” ustawy z dnia 18 

grudnia 1998 r. o  słuŻbie  cywilnej odnosiły się do unormowania problematyki wstępowania do 

słuŻby   cywilnej,  a  ściślej  –   procesu   przyjmowania  do  korpusu  słuŻby   cywilnej.  Ustawa 

przewidywała,  Że  rekrutacja  do  słuŻby   cywilnej   jest  otwarta  i  konkurencyjna,  kształtowała 

równocześnie mechanizm naboru do słuŻby cywilnej. W myśl przepisów rozdziału 3 wymienionej 

ustawy dyrektor generalny urzędu organizował nabór do słuŻby cywilnej. 

 
 

8.  Pytanie z mojego wniosku (powtórzone w zapytaniu): 
 

Jeśli nie, to dlaczego? 
 

 
 

Odpowiedź na zapytanie: 
 

Do Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego byli przenoszeni pracownicy juŻ zatrudnieni w 

korpusie  słuŻby   cywilnej  w  Ministerstwie  Finansów,  zatem  nie  podlegali  zasadom  naboru 

pracowników  w  rozumieniu   przepisów  rozdziału  3  „Nawiązanie  stosunku  pracy  w  słuŻbie 

cywilnej”. 

 
 

9.  Pytanie z mojego wniosku (powtórzone w zapytaniu): 
 

Kiedy miało nastąpić ostateczne ukształtowanie struktury organizacyjnej Departamentu Rozwoju 
 

Rynku Finansowego? 
 

 
 

Odpowiedź na zapytanie: 
 

Ostateczne  ukształtowanie  struktury  Departamentu  Rozwoju  Rynku  Finansowego  nastąpiło  w 

wyniku wejścia w Życie zarządzenia nr 4/07 dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego 

z  dnia 29  marca  2007  r.  w  sprawie  wprowadzenia regulaminu  organizacyjnego  Departamentu 

Rozwoju Rynku Finansowego. 

 
 

PowyŻsze wskazuje, iŻ większość pytań dotyczy informacji istniejących, a trudność w odpowiedzi 

organ raczej  dopatruje się w potrzebie wyszukania informacji oraz odpowiedzi na większą ilość 

pytań. JednakŻe nie dotyczy to przetworzenia, czyli wytworzenia nowej informacji. Nawet jeŻeli to 

organ winien wskazać na informacje proste do jakich powinienem mieć dostęp. 

ZłoŻone  zapytania w ramach zapytań poselskich wskazują na szczególny charakter zakresu tych 
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informacji, a nadto wydaje się, że zachodzą przesłanki wskazane w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o 

dostępie do informacji publicznej. Należy w tym miejscu z całą mocą podkreślić, Że pojawienie się 

m.in. powyższych  pytań w  formie i charakterze jednego z narządzi kontroli parlamentarnej nad 

władzą  wykonawczą  wywołuje  skutek  w   postaci  samoistnego  uzewnętrznienia  się  interesu 

publicznego będącego, zgodnie z art. 3 uchwały z dnia 17 lipca  1998 r. Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej (M.P. 1998 Nr 24 poz. 338), jedną z przesłanek wykonywania mandatu poselskiego.  Owo 

samoistne uzewnętrznienie się interesu publicznego znajduje swój wyraz w stwierdzeniu organu, 

jednoznacznie  wiąŻącego  przedmiotowe postępowanie  skargowe  z  zapytaniami  poselskimi,  iŻ: 

„…uprzejmie informuję, Że pytania zawarte w zapytaniu poselskim były przedmiotem wniosku z dnia 23 

grudnia 2011 r. złoŻonego w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. 

U.  Nr  112, poz.  1198,  z późn. zm.) przez byłego pracownika Ministerstwa  Finansów zatrudnionego w 

Departamencie  Instytucji   Finansowych.  Minister  finansów  w  dniu  7  lutego  2012  r.  wydał  decyzję 

odmawiającą  udostępnienia  Żądanych  przez  wnioskodawcę  danych. W dniu  12  marca  2012  r.  minister 

finansów podtrzymał swoje stanowisko w decyzji wydanej na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy z dnia 

22 lutego 2012 r. Obecnie w przedmiotowej sprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym toczy się 

postępowanie o sygnaturze akt WSA II SA/Wa 648/12.” Na uwagę zatem zasługiwać winno to, Że nie 

udzielanie mi informacji, o którą wnosiłem we wniosku z dnia 23 grudnia 2011 r., inaczej niŻ miało 

to  miejsce  w  toŻsamej,  co  do  przedmiotu  i  podmiotu,  sprawie  związanej  z  przytoczonymi 

zapytaniami poselskimi, naraŻało by na niekonstytucyjność działań i stanie w sprzeczności z art. 32 

Ustawy Zasadniczej. 
 

 
 

Z tych przyczyn skarga kasacyjna wniesiona przez Ministra Finansów nie zasługuje na uznanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


